
ỦY BAN NHÂN DÂN   

TỈNH NINH THUẬN  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Số:          /KH-UBND 

 

     Ninh Thuận, ngày       tháng 02 năm 2021 

KẾ HOẠCH 

 Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, giám sát Covid-19  

đối với tài xế, phụ xe, hành khách tại các đầu mối giao thông  

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
 

 

Thực hiện Công văn số 981/BYT-DP ngày 11/02/2021 của Bộ Y tế về việc 

tăng cường xét nghiệm SARS-CoV-2, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch 

lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, giám sát Covid-19 đối với tài xế, phụ xe, hành 

khách tại các đầu mối giao thông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, như sau: 

I. MỤC TIÊU  

Giám sát chủ động nhằm phát hiện kịp thời dịch bệnh Covid-19 các đối 

tượng là tài xế, phụ xe, hành khách tham gia giao thông trong các chuyến xe đường 

dài, tàu hỏa đi qua hoặc có lưu trú trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Tổ chức khám, sàng lọc đối tượng nguy cơ và chỉ định lấy mẫu  

Tổ chức khám sàng lọc tài xế, phụ xe, hành khách tham gia giao thông 

đến/về (hoặc có đi qua) từ các tỉnh, thành phố có ca mắc Covid-19 lây lan trong 

cộng đồng theo thông báo của Bộ Y tế.  

Thông qua khám sàng lọc: đo thân nhiệt, hỏi các triệu chứng bất thường về 

sức khỏe như ho, hắt hơi, các trường hợp có triệu chứng bất thường khác, chỉ định 

lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. 

Thu thập thông tin dịch tễ đầy đủ từng trường hợp lấy mẫu: Họ và tên, tuổi, 

giới, địa chỉ nơi lưu trú, số điện thoại, số xe, đặc điểm dịch tễ, hành trình từ nơi đi-

nơi đến (theo mẫu số 1, Quyết định 3468/QĐ-BYT của Bộ Y tế).  

Sau khi lấy mẫu các đối tượng được tiếp tục hành trình, trường hợp đặc biệt 

nghi ngờ là F0, F1 hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan đến “ổ dịch” đang hoạt động, 

báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 trên địa bàn huyện, thành phố giải 

quyết theo quy định hiện hành. 

2. Kỹ thuật lấy mẫu, xét nghiệm: Lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm kỹ thuật 

RT-PCR theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

3. Nơi lấy mẫu  

Tại các Chốt giao thông giám sát Covid-19, Chốt Ga Tháp Chàm hoạt động 

theo các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc tại bến, bãi trả khách của 

các đơn vị, doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tỉnh. 

Dựa vào công tác khám sàng lọc, lựa chọn đối tượng nguy cơ, tổng số mẫu 

lấy tại mỗi điểm giám sát 20-30 mẫu/24 giờ, chia đều 3 khung thời gian sáng, 

chiều, tối. 



4. Đơn vị thực hiện lấy mẫu, xét nghiệm: Trung tâm Y tế huyện, thành 

phố trên địa bàn quản lý tổ chức lấy mẫu tại các Chốt giao thông giám sát Covid-

19, Ga Tháp Chàm hoặc bến, bãi trả khách của các đơn vị, doanh nghiệp vận tải 

trên địa bàn tỉnh theo sự phân công của Sở Y tế/ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và 

vận chuyển mẫu về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để thực hiện xét nghiệm. 

5. Thời gian thực hiện: Kể từ ngày ban hành Kế hoạch này đến khi có 

thông báo mới. 

6. Kinh phí thực hiện: Từ nguồn kinh phí phòng chống dịch Covid-19 của 

tỉnh, nguồn hỗ trợ của Trung ương và nguồn thu hợp pháp khác.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Y tế 

- Phân công các đơn vị, tổ chức lấy mẫu giám sát phát hiện Covid-19 đối với 

tài xế, phụ xe, hành khách tham gia giao thông tại các đầu mối giao thông của tỉnh 

và vận chuyển mẫu về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để xét nghiệm theo chỉ tiêu 

kế hoạch. 

- Thông tin, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện hàng ngày; đồng thời theo 

dõi tình hình dịch bệnh, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thời gian dừng lấy mẫu 

xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với tài xế, phụ xe, hành khách tham gia giao thông 

tại các đầu mối giao thông của tỉnh phù hợp. 

2. Sở Giao thông vận tải: Tổ chức, bố trí địa điểm lấy mẫu an toàn, phòng 

chống lây nhiễm Covid-19; cử cán bộ, phương tiện phối hợp lấy mẫu xét nghiệm 

SARS-CoV-2 đối với tài xế, phụ xe, hành khách tại bến, bãi giao thông, chốt giao 

thông của tỉnh. 

3. Công an tỉnh: Phối hợp thực hiện yêu cầu dừng phương tiện, chấp hành 

việc chỉ định lấy mẫu giám sát Covid-19. 

 4. UBND các huyện, thành phố: phối hợp với ngành Y tế triển khai việc 

lấy mẫu giám sát phát hiện Covid-19 tại các chốt, bến bãi giao thông trên địa bàn 

quản lý và triển khai ngay các giải pháp phòng chống dịch khi phát hiện các trường 

hợp nghi nhiễm theo quy định hiện hành. 

Giao Sở Y tế làm đầu mối triển khai thực hiện; tổng hợp báo cáo và kịp thời 

đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý những vấn đề liên quan tiếp theo./. 
 

 

 

Nơi nhận: 
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (b/c);  

- CT và các PCT UBND tỉnh;  

- BCĐ phòng chống dịch Covid-19; 

- UBND huyện, TP; 

- Báo NT, Đài PTTH tỉnh (đưa tin);  

- VPUB: LĐ;  

- Lưu: VT, VXNV. NNN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 
 

Nguyễn Long Biên 
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